Vedtægter for Brørup Løbeklub
§1

Foreningens stiftelse
stk. 1 Stiftelsesdato: 6. maj 2013
stk. 2 Navn: Brørup Løbeklub
stk. 3 Hjemsted i Brørup i Vejen Kommune

§2

Foreningens formål
stk. 1 At samle alle med interesse for løb på alle niveauer
stk. 2 At tilskynde til socialt samvær

§3

Medlemskab
stk. 1 Alle der er fyldt 15 år og som vedkender sig nærværende vedtægter kan optages som aktive
eller passive medlemmer
stk. 2 Personer under 15 år kan optages i forbindelse med forældres optagelse eller hvis forældre
skriftligt erklærer, at de er indforstået med at deres barn deltager på deres ansvar ved
træning og arrangementer
stk. 3 Passive medlemmer betragtes som støttemedlemmer og opnår ikke stemmeret på
generalforsamlingen
stk. 4 Bestyrelsen kan på et sagligt grundlag beslutte at ekskludere et medlem. Denne beslutning
kan ankes til afstemning på næstkommende generalforsamling

§4

Kontingent
stk. 1 Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige
generalforsamling. Det er også muligt at være passivt medlem til en pris der ligeledes
fastsættes på en årlige generalforsamling. Kontingentet betales forud for et år og refunderes
ikke.
stk. 2 Personer der er bosiddende udenfor Vejen Kommune, kan blive medlem af foreningen til et
mindre kontingent. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kun medlemmer
der betaler fuldt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen

§5

Regnskab
stk. 1 Klubbens regnskabsår forløber fra primo marts til ultimo februar
stk. 2 Bestyrelsen skal, på den årlige generalforsamling, fremlægge et revideret regnskab for det
forløbne år
stk. 3 Regnskabet skal revideres mindst én gang om året, efter regnskabsårets afslutning

§6

Bestyrelsen
stk. 1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og består af 5 medlemmer, som senest 14 dage efter
hver ordinær generalforsamling konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en
kasserer, en sekretær og menige medlemmer
stk. 2 De første bestyrelsesmedlemmer er på valg efter det første år. Det er de 2 med det færreste
antal stemmer. Herefter følges stk. 3
stk. 3 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Lige år er 2 af medlemmerne
på valg og ulige år er 3 af medlemmerne på valg
stk. 4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
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§7

Tegningsregler og hæftelse
stk. 1 Foreningen skal oprette en konto i et pengeinstitut til administration af foreningens formue
stk. 2 Kassereren står for oprettelse og disponering af klubbens konto
stk. 3 Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue

§8

Generalforsamling
stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamlingen afholdes hvert år i marts.
stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på
foreningens hjemmeside eller i den lokale presse.
stk. 3 Alle medlemmer der ikke har gæld til foreningen har stemmeret. Der kan kun stemmes ved
personlig fremmøde. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal , uanset antal
fremmødte medlemmer
stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt
skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse
stk. 5 Der skrives referat af generalforsamlingens beslutninger
stk. 6 Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

§9

Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
indkaldes, når mindst 20% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for
bestyrelsen fremsætter ønsker herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 4 uger efter modtagelse af ønsket herom
stk. 2 Indvarsling sker som ved den ordinære generalforsamlingen. Hvad angår mødets ledelse,
afstemningsregler m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling

§ 10 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget
§ 11 Opløsning af foreningen, herunder anvendelse af overskud
stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en til dette formål særligt indkaldt
generalforsamling. Vedtagelse af forslaget til foreningens opløsning kræver 2/3 flertal af
de fremmødte medlemmers afgivne gyldige stemmer
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stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue gå til opstart af ny løbeklub i
Brørup. Sker dette ikke indenfor en 2-årig periode fra datoen for opløsningen, doneres
formuen til et velgørende formål

§ 12 Dato for vedtagelse af vedtægter: 6. maj 2013
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